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Økonomiske retningslinjer for styret og aktiviteter i 

Nannestad og Omegn Hundeklubb. 
 

Alle tiltak av økonomisk art skal godkjennes av styret før det iverksettes. Dette gjelder både 

på utgiftssiden og inntektssiden. 

 

 

Økonomiske ytelser i NOHK 
Ytelse skal godkjennes av styret og eller kasserer og leder før ytelsen kan utbetales. 

Er ytelsen ikke med i budsjettet skal styrevedtak ligge ved som underlag for utbetalingen. 

 

 

Støtte til landslagsdeltakelse 
Det fremmes skriftlig søknad til styret. 

Grunnstønad kr 1000,- 

Tillegg kr 300,- dersom ekvipasjen blir tatt ut til Nordisk og deltar. 

Tillegg kr 500,- ved VM/EM deltakelse. 

 

 

Støtte til rekruttprosjekt 
Det fremmes skriftlig søknad til styret. 

Grunnstøtte kr 1000,- utbetales mot kvittering for utlegg. 

 

 

Instruktørkurs 
 Medlemmer i klubben som ønsker å bli NKK instruktører, må anbefales av styret. Klubben 

kan dekke utgifter til kurset, mot at instruktøren forplikter seg til å holde kurs i klubbens regi 

etter følgende kriterier:  

1. Holde tre valpe-kurs eller to grunnkurs i løpet av fire år etter bestått prøve, eller en 

kombinasjon av disse med minimum totalt 36 timer.  

2. Holde andre kurs i klubbens regi med tilsvarende timeantall som kurs i  

pkt. 1. 

 

 

Kjøregodtgjørelse 
 Det gis kjøregodtgjørelse til medlemmer i NOHK som representerer klubben på pålagte 

møter/aktiviteter utenfor klubben, etter statens satser. Utbetales mot regning og vedtak fra 

styremøte legges ved. 
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Instruktørgodtgjørelse 

Instruktørhonoraret utgjør 50% av kursavgiften, og utbetales mot regning. 

 

 

Dekning av kursutgifter for medlemmer 
• Klubben dekker kursutgifter for medlemmer på kurs som er anbefalt av styret. 

• Medlemmer oppfordres til å gå på kurs, og å søke styret om å få dekket utgiftene, eller 

deler av disse.  

• Dersom klubben har betalt hele eller deler av kursutgiftene forplikter medlemmene seg 

til å yte tilbake til klubben i forhold til utbetalt støtte.  

 

 

Godtgjørelse for regnskapsføring. 

Regnskapsfører, fortiden kasserer, fra 2016 kr 5000,- 

 

 

Godtgjørelse for styreverv, gruppe- og komiteverv (vedtatt årsmøte 26.02.20) 

• Styreverv kr 500,- 

• Gruppeverv kr 250,- (leder og inntil 2 medlemmer) 

• Stevnekomité kr 250,- (stevnekomité består av det antall som er hensiktsmessig for 

planlegging og gjennomføring) 

• Treningsansvarlige for nybegynner agility, mandager og treningsansvarlige på 

hverdagstrening kr 100,- pr. trening. 

 

Godtgjørelse utbetales mot regning ved årets slutt, senest 20.desember. 

 

 

Belønningssystem for innsats av klubbens medlemmer på offisielle stevner 

som klubben avholder. (gjelder i perioden 2021 – 2023.) 

• Arbeid i forkant av stevne. Eks. kjøre materiell til stevneplassen, gjøre klart 

baneområde, osv. kr 125,- 

• Hjelpe til 1/2dag, om du starter med egen hund eller ei, kr 200,- 

• Hjelper til hele dagen, også etter stevneslutt, du starter ikke med egen hund, kr 400,- 

Utført 2021- gis ut i 2022, utført i 2022- gis ut i 2023. 

Denne godtgjørelse skal evalueres høsten 2023 for å se om man får den effekten som agilityen 

ønsker, lettere å få medlemmer med på dugnad og bedre samhold i gruppa. 

Blir det ikke evaluert i 2023 faller ordningen vekk. 
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Utbetaling av tilgodehavende 
• Den som har hatt utlegg for klubben, og som ønsker disse refundert, må forelegge sine 

regninger/kvitteringer til klubbens kasserer innen en måned.  

• Den som ønsker kjøregodtgjørelse må levere regning til kasserer innen en måned etter 

endt verv/deltakelse.  

 

 

 

Medlemskontingenter. 
Hovedmedlem fra år 2017 kr 265,- fra år 2021 kr 300,- 

Familiemedlem fra år 2017 kr 60,- 

 

 

Treningsavgift 
For år 2012 kr 500,- fra 2021 kr 750,- 

Halv avgift fra 1/10 – 15/12. godkjent på styremøte 11.januar 2021. Ingen ny innmelding for 

inneværende år i perioden 15/12-31/12. 

 

 

 

 

Kurspriser 

• Kurs med instruktør fra klubben er priset med timepris, for tiden kr 100,- 

• Barn under 18 år, halv pris, for tiden kr 50,- 

 

• Kurs med ekstern instruktør, må kursansvarlig beregne kurspris avhengig av 

godtgjørelse til instruktør. Kurspris bør beregnes slik at utgiftene blir minimale for 

klubben. 
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